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*****************************************************************************************
PD Litija v soboto, 13.10.2018 vabi na Janče (792m) na Srečanje mladih
planincev PD Litija in MDO Zasavja. Srečanje, ki bo potekalo v
okviru akcije Slovenija planinari, se bo začelo ob 11. uri. Vsak udeleženec bo z
malo truda lahko dodobra napolnil svoj želodček, pa še kaj novega se bomo
naučili. Za tiste ki se želite na Janče povzeti v vodeni skupni, se nam lahko
pridružite ob 8.45 na železniški postaji v Jevnici (takrat pripelje tudi vlak iz
Litije). Več informacij o srečanju dobite pri Almi Jere (041 892 303).
****************************************************************
23. pohoda »Na Krasu je krasno« se bo v nedeljo, 14.10.2018 prvič
udeležila tudi naša sekcija »Sokol«. Odhod avtobusa bo ob 6.00 uri izpred
železniške postaje v Litiji. Ne pozabite na osebni dokument. Hoje bo za 4. ure. Vodil bo Marjan Jug (031 643
639), ki tudi zbira prijave.
*****************************************************************************************
V soboto, 20.10.2018 bomo »Sokoli« zopet iskali »Kje gnezdi Sokol?«. Odhod avtobusa bo ob 7. uri
izpred železniške postaje v Litiji. Izlet bo vodil Jože Pavli, ki bo sestavil zavajajoča vprašanja. Tri pravilne
rešitve bodo nagrajene. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).
*****************************************************************************************
V soboto, 20.10.2018 PS Sava - Kojoti organizira izlet v gorice. Podali se bomo v nam manj poznane
Svečinske gorice. Prehodili bomo del planinske poti (skupaj približno 4 ure hoda). Pot bomo pričeli v
Svečini in jo tam tudi zaključili, vmes pa se povzpeli na Plečki vrh, kjer je razgledni stolp, ter se ustavili na
turistični kmetiji, kjer se bomo okrepčali. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).
*****************************************************************************************
Sekcija »Sokol« v soboto, 27.10.2018 vabi na Porezen (1630 m) v Cerkljanskem hribovju. Z avtobusom
se bomo zapeljali do Petrovega Brda (803 m). Od tam naprej peš mimo koče na Poreznu (1585 m) do vrha.
Sledi spust proti Davči (967 m). Pot ni zahtevna. Hoje je predvidene za pet ur. Odhod avtobusa izpred
železniške postaje v Litiji bo ob 6. uri. Prijave zbirata Bojan Kozlevčar (064 127 303) in Marjan Jug (031 643
639). Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar.
*****************************************************************************************
V soboto, 3.11.2018 sekcija »Sokol« vabi na pohod od Lavričeve koče do Pristave. Pohod bo vodil Jože
Pavli. Hoje bo za 3 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug
(031 643 639).

ZGODILO SE JE
24. seja UO PD Litija je bila 30.8.2018. Podane so bile informacije o dogajanju na domu na Jančah. Dogovorili
so se še zadnje podrobnosti za pohod »Vranov let«, ter udeležbo na srečanju zasavskih planincev na Kalu.
Sprejeli so vsebinsko in finančno poročilo 15. družinskega planinskega tabora Mlačca 2018. Akcija Slovenija
planinari bo 13.10.2018 na Jančah. Sprejeli so Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih. Alma Jere se je
z osnovnimi šolami dogovorila z skupne izlete v šolskem letu 2018/19. Tudi letos bomo sodelovali v akciji
NVO gre v šolo.
***************************************************************************************
Pohoda »Vranov let« dne 8.9.2018 z Goliš do Vintarjevca se je udeležilo 35 pohodnikov. Od tega je bilo 19
članov sekcije »Sokol« in 16 pohodnikov iz Zagorja.
*****************************************************************************************
Zaradi slabe vremenske napovedi so se 15.9.2018 »Sokoli« podali na Pohorje. Obiskali so Mariborsko kočo
in nadaljevali pot do Ruške koče na Arehu. Med potjo so nabirali gobe. Pohoda, ki ga je vodila Helena Mohar,
se je udeležilo 20 pohodnikov.
*****************************************************************************************
22.9.2018 so se savski Kojoti podali na Menino planino. Začetek je bil dokaj obetaven, kar se vremena tiče,
toda bolj kot so se približevali Biba planini, kjer je bilo naše izhodišče, bolj je deževalo. Toda tudi to jim ni
vzelo poguma in po slabi uri so prišli do doma na Menini planini. V toplem zavetju doma so se posušili,
okrepčali ter se nato po isti poti podali nazaj do Biba planine, kjer jih je čakal avtobus.

*****************************************************************************************
23.9.2018 se je na Tromejo povzpelo 15 »Sokolov. Pohod so začeli z mejnega prehoda Korensko sedlo in se
po avstrijski strani povzpeli na vrh. Ob sestopu v Rateče so nabirali tudi gobe.
*****************************************************************************************
Končno je 29.9.2018 »Sokolom« uspelo izpeljati pohod na Kanin. 12 pohodnikov je osvojilo Visoki Kanin in
šest Prestreljenik. Zjutraj je bilo sicer vetrovno, kasneje pa se je naredil lep dan. Vsi udeleženci pohoda so bili
navdušeni nad osvojenimi vrhovi.
*****************************************************************************************
2.10.2018, je na Osnovni šoli Litija potekala akcija NVO gre v šolo. Jurij Jere in Mija Jovanovič sta učencem
predstavila delovanje in aktivnosti našega društva, od planinskih taborov pa do odsekov. Povabila sta jih na
tekmovanje Mladina in gore, saj se je letos njihova ekipa izkazala na državnem tekmovanju v Trzinu. Povedal
sta jim, da na njihovi šoli poteka planinski krožek in jim predlagala, da se udeležujejo izletov. Predstavila sta
jim opremo, ki jo potrebujemo za varno hojo v hribe. Reševali so naloge povezane s planinstvom in gorami
ter barvali pobarvanke. Na koncu sta jim predvajala še posnetke iz nedavnih mladinskih taborov (Lokve 2016,
Kamniška Bistrica 2017 in Mojstrana 2018). Tako so lahko tudi prek fotografij in posnetkov videli utrinke iz
taborov. Po posnetkih so sledila vprašanja, ki so jih postavljali tudi že med predstavitvijo. Predstavitev je bila
uspešna, saj so se otroci po veliki večini zanimali za tabore. Imela sta 5 predstavitev, na katerih se je zvrstilo
8 skupin in vse sta povabila na srečanje mladih planincev na Janče.
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